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Openstelling
De vieringen in de Pauluskerk kunnen door maximaal veertig mensen bezocht worden.
Kinderen uit eenzelfde ‘bubble’ worden hierin niet meegeteld.
De vieringen blijven online te zien via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via
06-401 787 44

We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Dus als u last
heeft van wat griepachtige verschijnselen, plotseling optredend smaak- of reukverlies of
koorts hebt kunt u niet naar de kerk komen.
Geef mensen die afstand willen houden de ruimte.

Nieuws

Coronamaatregelen
Op 28 september besluit de Paulus Stuurgroep of de vieringen met meer mensen bezocht kunnen
worden dan we nu toelaten. Ook besluiten we dan over koffiedrinken na de viering. We passen ons
aan aan het overheidsbeleid. We zullen daarover zo  nodig berichten met een extra editie van
PaulusActueel.
Komende zaterdag en zondag 25 en 26 sept wordt de afstandsregel al losgelaten. De kerkzaal
wordt zo ingericht dat mensen die graag op afstand willen blijven zitten dat ook kunnen doen.
Registratie zal ook dit weekend al niet meer plaatsvinden.

Vormsel
Zaterdag 2 oktober worden drie jongeren van de Paulusgemeenschap gevormd.
Dat zijn Gayle, Phine en Benjamin. Alledrie al geruimere tijd bekend in en met de Pauluskerk.
Het vormsel wordt toegediend in de kathedraal. Tot nu toe is dat een niet geheel openbare viering.
Gefeliciteerd en een mooie viering toegewenst!
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RK Diaconaat: Papiercafé
Diaken Jouke Schat van het RK Diaconaat Utrecht bericht ons het volgende:

Op maandag 4 oktober start in het Leerhuis aan de Broerestraat 4 (schuin achter de Gerardus
Majellakerk) het Papiercafé Majella. In dit Papiercafé helpen vrijwilligers iedereen die brieven,
formulieren of berichten heeft ontvangen die ingewikkeld zijn.
Als mensen er niet uitkomen, kunnen ze hun zaken aan het Papiercafé voorleggen.
De hulp is gratis.
Het Papiercafé is open op:
- maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.
- U kunt tijdens deze tijden ook bellen: 06-83665674.
- En u kunt mailen: info@papiercafe.nl

Dit is een initiatief van de Stichting Utrecht op Orde. Meer informatie op de website:
https://papiercafe.nl/

Het Papiercafé kan ook nog vrijwilligers gebruiken voor deze vorm van hulp en steun aan naasten.
Bel of mail met diaken Jouke Schat: 06 839 39 740 of diaken@rkdu.nl

Vieringen

Zaterdag 25 september 19.00u
Taizégebed in de Pauluskerk

m.m.v. de Taizégroep van de Martinusparochie en Maarten Teuben, piano

Zondag 26 september 10.30u
Woord- en gebedsviering

m.m.v. de Cantorij en Gérard Martens

Zondag 3 oktober 10.30u
Woord- en gebedsviering

m.m.v. het Paulus Kinderkoor en Bart Koet

Voor alle vieringen: Klik hier om vanaf huis mee te vieren

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis
geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres:
paulus@katholiekutrecht.nl
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie:  NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collectes

Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u storten via deze link
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Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten
brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij
en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastorale zorg
Pastoraal contact:
Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
Gérard Martens 06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

Tot slot
Stelt u het niet meer op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
de Paulus Stuurgroep of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.
Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze
informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?

Heeft u ook een mooie kerkfoto van een
buitenlandse of Nederlandse kerk? Mail ‘m
naar de Stuurgroep!

St. Caeciliakerk in Rietmolen, Twente
Foto: Frans Snijders
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www.papiercafe.nl
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